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A Europa emite sinais de que começa a sair da pior crise econômica desde a Segunda Guerra 
Mundial, apesar de analistas ainda preferirem observar o quadro com cautela. O Produto 
Interno Bruto (PIB) de Alemanha e França, as duas principais economias da Zona Euro, 
cresceu 0,3% no segundo trimestre deste ano. Nos outros participantes do grupo de 16 países 
que compartilham a moeda comum, o desempenho do PIB surpreendeu positivamente, com 
retrações menores do que as esperadas. Por fim, o PIB global da eurozona no período de abril 
a junho manteve-se no negativo, mas com um recuo de apenas 0,1%, informou a agência 
estatística Eurostat. Essas notícias, divulgadas nesta quinta-feira, animaram os negócios nas 
bolsas da União Europeia (UE).  
 
A economia alemã teve crescimento de abril a junho, pela primeira vez desde o trimestre 
inicial de 2008, conforme dados da agência de estatísticas Destatis. Na comparação com o 
período de abril a junho de 2008, o PIB do país declinou 7,1%, considerando ajuste de preço. 
Respeitando ajuste por variações de calendário, a atividade econômica declinou 5,9%, em 
relação a um ano antes. O gasto com consumo das famílias e do governo e a formação de 
capital na construção tiveram impacto positivo nos três meses até junho, na comparação com 
o trimestre antecedente.  
 
Na França, segundo maior mercado da UE, superado só pela Alemanha, a produção industrial 
se manteve em terreno positivo pelo segundo mês consecutivo, com 0,4% de crescimento, 
apesar da queda de 16,4% em relação a igual período de 2008. A produção de automóveis 
cresceu 5,3% no mês, após 12,2% de alta em maio. Também as indústrias farmacêutica, 
aeronáutica, naval e ferroviária, parte da base da economia francesa, apresentaram 
crescimento.  
 
Especialistas alertam contra um otimismo excessivo, face à ameaça do avanço do desemprego, 
o ainda frágil sistema bancário e um possível declínio do consumo. Eles lembram que a 
recuperação econômica no continente não é uniforme, caso da França, com o PIB empurrado 
essencialmente pelas exportações, sobretudo do setor automotivo, ainda mantendo o déficit na 
balança comercial. Mas contra todas as previsões, Portugal, por exemplo, também registrou 
leve crescimento de 0,3% do PIB no segundo trimestre.  
 
BCE 
 
Diante dos números oficiais, o Banco Central Europeu (BCE) ainda avisa que “a atividade 
econômica vai manter-se fraca no resto do ano”. Apesar disso, relatório da autoridade 
monetária divulgado semana passada mostra otimismo, apostando que o pior da recessão 
econômica global já passou. O BCE prevê que a atividade econômica terá em 2010 uma fase 
de estabilização e depois uma recuperação gradual, em que se verificarão dados trimestrais 
positivos. A instituição aconselhou aos governos europeus que se baseiem no crescimento da 
economia global para as políticas governamentais de estímulo econômico. 
 



 
 

 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14, 15 e 16 ago. 2009, Primeiro 
Caderno, p. A-6.   


